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EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS JUDICIAIS - COMAQ 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – AMAERJ, na condição de entidade representativa de classe e no 

exercício de suas atribuições estatutárias, vem expor para, ao final, requerer a V. Exa. o 

que se segue. 

Em razão da suspensão dos prazos e da determinação de 

trabalho remoto, em decorrência da pandemia da COVID-19, foi deferido requerimento 

desta Associação no sentido da flexibilização dos critérios de produtividade mínima 

para fins de cumulação. 

O Ato Normativo Conjunto nº. 25/2020, ao disciplinar o retorno 

às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceu 

quatro etapas. A primeira delas apenas com expediente interno e comparecimento 

presencial de no máximo 25% da lotação em cada serventia. 

A segunda etapa, prevista no art. 14, e iniciada no dia 13 de 

julho do corrente ano, não autorizou a realização de audiências; o que só poderá ser 

feito em casos específicos a partir da terceira etapa, que terá início no dia 27 de julho. 

Nesta terceira etapa poderão ser realizadas, nos termos do art. 16, quanto ao primeiro 

grau de jurisdição, audiências presenciais nas hipóteses de processos que envolvam réus 

presos, crianças e adolescentes em conflito com a lei em situação de internação, ou em 

situação de acolhimento institucional e familiar; além de outras medidas de caráter 

urgente. 

Nesse diapasão, é possível perceber que nos meses de julho e 

agosto a dificuldade quanto à realização de audiências permanece inalterada. Em julho 
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por absoluta impossibilidade decorrente da vedação do ato. Em agosto por eventual 

ausência de tempo hábil para as intimações e também em razão da retomada gradual que 

impactará o retorno, até mesmo quanto ao comparecimento dos servidores. 

Verifica-se, portanto, que as razões que levaram à flexibilização 

dos critérios permanecem inalteradas. 

À conta de tais fundamentos, a AMAERJ requer a prorrogação 

para os meses de julho e agosto da flexibilização dos critérios de produtividade mínima 

para fins de cumulação. 

 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020 

 

 

FELIPE GONÇALVES 

Presidente da AMAERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Exmo. Sr. Dr. Desembargador 

Dr. AUGUSTO ALVES MOREIRA JÚNIOR  

Presidente da COMAQ 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
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